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Min vårdplan – Patientens plan
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Min vårdplan ska innehålla

→ Min vårdplan ska alltid utgå från patientens behov och individanpassas

• Kontaktuppgifter.

• Tider för undersökningar och behandlingar. 

• Stöd, råd och åtgärder under utredning, behandling, rehabilitering, 

uppföljning och livet efter behandling.

• Information om sjukdomen.

• Formulär för bedömning av behov som underlag för en rehabiliteringsplan.

• Tydliggörande av vad patienten kan göra själv.

• Information om praktiska frågor och patientens rättigheter.

• Sammanfattning av vården som beskriver vad patienten har varit med om. 
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Beslut i RCC i samverkan

Utifrån rekommendation i utvärdering av införandet 2019 har RCC tagit 

beslut om att:

Etablera nationell förvaltning av patientinformation till Min vårdplan

Vara utgivare av nationella Min vårdplaner i Stöd och Behandling

Etablera införandestöd för verksamhetsutveckling och förändrade 

arbetssätt för nationell Min vårdplan i Stöd och behandling
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Nationell diagnosspecifik patientinformation

2020-03-26

En utvärdering våren 2019 visade att det fanns en efterfrågan på nationellt sammanställd 

patientinformation för Min vårdplan.

Beslut att RCC är nationell utgivarenhet av diagnosspecifik patientinformation 

Det pågår en dialog var hemvist av texter som förvaltas av RCC ska vara



Fördelar med nationell förvaltning av 

patientinformation

2020-02-05

Ökad jämlikhet och kvalitet på patientinformation

• Granskat av nationella vårdprogramgrupper, patientorganisationer och nätverk.

• Nationell språkgranskning enligt 1177 vårdguidens riktlinjer.

• Nationella rättigheter att använda filmer, bilder, formulär. 

Resurssparande 

• Istället för att respektive sjukvårdsregion, region eller verksamhet tar fram egen 

information.

• En informerad patient som upplever vården tillgänglig är tryggare och har sannolikt färre 

frågor.

→ Ökad sannolikhet att patienten får information över huvud taget.



Arbetsgrupper för patientinformation 

2020-03-26

Diagnos Representant från norra sjukvårdsregionen –

arbetsgrupp gällande patientinformation

Tjock- och ändtarm x

Hjärna och ryggmärg x

Huvud och hals x

Bröst x

Prostata

Penis x

Urinblåsa

Gynekologisk cancer



Min vårdplan 

2020-03-26

Analog Min vårdplan

Min vårdplan på 1177.se

Såhär har en patient 

sagt: 

Bra att få all information 

samlad. Jag letar där om 

jag undrar något. Men 

det får inte bli för mycket



Analog – Min vårdplan

• En nationell analog min vårdplan är under framtagen – samma struktur både 

analogt och på Min vårdplan på 1177.se

• När mallen för nationella analoga min vårdplan är godkänd - behöver beslut 

fattas hur den ska sprida och användas i norra sjukvårdsregionen för 

diagnoser där det ännu inte finns en digital Min vårdplan

• Generell information framtagen 
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Min vårdplan i e-tjänsten Stöd och behandling 

på 1177.se

Ca 25 verksamheter är redan igång digitalt 

(med regionala/sjukvårdsregionala vårdplaner) 

och har tillsammans startat över 1350* Min 

vårdplan-er på 1177.se (Jan 2020).

2020-02-05

Möjlighet till regional/lokal anpassning 

genom regionala tillägg på 1177.se, 

redigerbara fält och meddelanden, och 

befintliga kallelserutiner.

Nationell Min vårdplan per 

diagnos kommer att ges ut i e-

tjänsten Stöd och behandling 

(SoB) på 1177.se i ett färdigt 

format. 

Stöd och behandling erbjuds 

inom ramen för de avtal 

regionerna tecknar med Inera.
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Min vårdplan på 1177.se möjliggör

2020-02-05

Nytt säkert sätt att kommunicera 

via

meddelanden
mellan patient och vårdenheten

Patienten kan fylla i

formulär och 

aktivitetsplaner
tex symptomskattning

Vårdplanen kan 

överlämnas 
i hela landet

Överskådlig

information
som enkelt kan individanpassas 

och förvaltas nationellt

Ett komplement till patientens 

övriga engagemang med vården 

samordnat på 1177.se
tex Bokade tider, journal

”Det känns väldigt tryggt” 
– sagt av patient i utvärderingen 

våren 2020

Ökad tillgänglighet, delaktighet och trygghet för patienterna 
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Övergripande rubriker Min vårdplan

2019-10-17



Möjlighet att visa och dölja information

2019-10-17

Kontaktsjuksköterskan har en 

dialog med patienten och väljer 

tillsammans med patienten 

vilken information som ska 

finnas med i Min vårdplan 

baserat på patientens behov och 

önskemål. Urvalet sker med en 

enkel knapptryckning. 



Möjlighet att skatta sitt månde och skriva 

meddelanden

2019-10-17



Detta behövs av regionerna i ett digitalt 

införande

2020-02-05

Projektledare som stöttar 

införandet

SoB-förvaltning som stöttar vid 

införande, utbildning och aktiverar 

vårdplaner

Översyn av 1177.se rekommenderas
• Regionala tillägg till vissa 1177-sidor

• Uppdatering av verksamheters 

kontaktsidor

• Anslutning till ytterligare e-tjänster, t ex 

bokade tider, läkemedelstjänster, journalen

Verksamheter som har tid att avsätta 

till ett införande och som vill förändra 

sina arbetssätt

Stöd erbjuds i införandet utifrån verksamhetens behov



Helheten för patienten inloggad på 1177.se

2020-02-05

Inloggad på 1177.se

Kontaktuppgifter på 

verksamhetens 

kontaktsida

(Alla) tider i 

Bokade tider

Journalen, med 

information om t ex 

provsvar

Formulärhantering 

integrerad med 

journalen

Läkemedelstjänster 

och recept

Kallelsetjänst med 

(lokal) information om 

kommande händelser

Finns ej idag

Patientöversikt

Min vårdplan i SoB

• Fördjupad 

information

• Tidslinje vårdförlopp

• Dialog med kssk

Utveckling av 

bokade tider 

istället?



Utveckling i plattformen SoB - Min vårdplan 

2020-03-26

Tydligare överblick för invånaren vid inloggad på 1177.se

Läsa in information i Stöd och behandling utan att ett nytt fönster 

öppnas (API-er). 

Majorändringar slår igenom på redan startade Stöd- och 

behandlingsprogram.

Gallringsrekommendation över 1 år för Min vårdplan.



Finns det något som ni kan göra nu?

2020-03-26

• Finns intresse för ett införande av Min vårdplan på 1177.se i 

verksamheten

• Se över kontaktkort på 1177.se och komplettera med information 

• Finns det information från generella texter som kan läggs till befintliga 

Mina vårdplaner? https://www.cancercentrum.se/norr/patient-och-

narstaende/min-vardplan/stod-for-information/

• Sjukvårdsregional representation i arbetsgrupperna för 

patientinformation

https://www.cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/min-vardplan/stod-for-information/


Nästa steg inom RCC norr

2020-03-26

• Kontakt tagen med Stöd och Behandlingsförvaltningarna

• Informationen och identifiera gemensamma frågor med 1177.se 

förvaltningarna 

• Fortsatt förankra och sprida information om nationellt beslut och införande

• Utifrån nationella riktlinjer och beslut utarbeta en sjukvårdsregionala 

organisation och införandestöd



Demo-version både behandlare och invånare

2020-03-26 Namn | Sammanhang

https://demo.sob.1177.se/

Välj Min vårdplan Tjock- och ändtarmscancer

https://demo.sob.1177.se/


Mer information

• Lär mer här: https://www.cancercentrum.se/norr/patient-och-

narstaende/min-vardplan/

• Kontakt vid frågor eller intresse av ett införande: 

Katja.Vuollet@regionvasterbotten.se

2020-03-26

https://www.cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/min-vardplan/
mailto:Katja.Vuollet@regionvasterbotten.se



